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NOTIKUMS

JAUNO MĀCĪBU GADU UZSĀKOT
ZINĪBU DIENAI VELTĪTI
SVINĪGIE BRĪŽI
ĶEKAVAS PAGASTA SKOLĀS
1. SEPTEMBRĪ

Pirmsskolas iestādē “Zvaigznīte” priecē gan košās
fasādes, gan jaunais rotaļu laukuma aprīkojums.

Pulksten 9.00 – Ķekavas sākumskolā
Pulksten 10.00 – Ķekavas vidusskolā
Pulksten 11.00 – Pļavniekkalna sākumskolā
Pulksten 11.00 – Privātskolā „Gaismas Tilts-97”
Pulksten 12.00 – Ķekavas mākslas skolā
Pulksten 16.00 – Ķekavas mūzikas skolā

Pirmsskolas iestādes “Ieviņa” jaunā piebūve visā krāšņumā!

Cienījamie Ķekavas pagasta mācību
iestāžu pedagogi un audzēkņi!
Jūs visi atkal stāvat uz jauna mācību gada sliekšņa.
Ik sākums ir jaunu mērķu nospraušanas un gaidpilnu
cerību laiks, bet sevišķi nozīmīga šī robežlīnija ir tiem,
kuri pirmo reizi ver skolas durvis, lai dotos mūsdienīgu
zinību plašajā un interesantajā pasaulē. Tā ir bezgala
daudzveidīga un neizsmeļama. Lai jums visiem
neapsīkst zinātkāre un urdošais meklētāja gars, kas
liek izzināt pasauli un māca iegūtās zināšanas likt lietā
mūsu dzīves uzlabošanai!
Ķekavas pagasta padome sirsnīgi sveic skolu
pedagogus un audzēkņus jaunā mācību gada sākumā!
Mēs novēlam jums labas sekmes darbā un mācībā,
izturību, pacietību un savstarpēju sapratni! Īpašu
sparu vēlam izlaiduma klašu audzēkņiem, kuriem šis
ir pēdējais slieksnis pirms tālākā dzīves ceļa nopietnas
izvēles. Lai nekļūdīga šī izvēle un dāsna skolas dotā
ceļamaize! Jūs esat vajadzīgi savam pagastam, un mēs
gaidīsim jūs atpakaļ Ķekavā ar jaunām zināšanām un
ieinteresētību veltīt iegūtas prasmes savam dzimtajam
novadam.
ĶEKAVAS PAGASTA PADOME

Rit logu nomaiņa Ķekavas vidusskolai.

SVĒTKU DIENAS IZKLAIDEI
1. septembrī pl. 19.00 tiekamies diskotēkā

"Kedu disko"
Ķekavas sporta klubā ierašanās sporta apavos.

Vidusskolas remonta gaitu vērtē pagasta padomes
priekšsēdētāja Dzintra Maļinovska, Guntis Gūtmanis, skolas
direktors Valdis Ozols un ekonomikas ministrs
Aigars Štokenbergs. Ministrs saka - labi!

FAKTS

KARSTĀS VASARAS DARBI

Iekopta ainava Odukalnā.

Iekārtots auto stāvlaukums Ķekavā.
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GUNTAS LAPIŅAS foto
Jauns asfalts pie kultūras nama un 1. mājas.

INFORMĀCIJA

NEBŪSIM SLINKI!
Klāt atkal rudens, tradicionālais „cāļu skaitīšanas” laiks. Domāju, arī Ķekavas pagastam ir ko skaitīt
un novērtēt. Karstā vasara ir bijis arī karsts darbu laiks, kura rezultātus tagad nevaram neredzēt.
Ik gadu pašvaldība iegulda lielu līdzekļus pagasta izglītības iestāžu materiālās bāzes pilnveidošanā.
Arī šoruden, ceru, bērniem un pedagogiem būs prieks ierasties savās mācību un darba vietās, kur
viņus sagaidīs daudz jaunumu. Gaiša un saulaina pašā Ķekavas centrā slejas pirmsskolas izglītības
iestādes „Ieviņa” jaunā piebūve, kur mājvieta labiekārtotās telpās paredzēta četrām grupiņām. Tas ir
ar mīlestību darīts darbs, un novēlam mazuļiem daudz jauku dienu šajā mājvietā!
Iespēju robežās izremontētas telpas pirmskolas iestādei „Zvaigznīte” Valdlaučos, turklāt turienes
bērni saņēmuši vēl vienu varenu dāvanu – ar koka elementiem iekārtotu spēļu laukumu lēkšanai,
kāpelēšanai, šļūkšanai – visiem rotaļu priekiem. Pabeigta fasādes siltināšana. Pirmsskolas iestāde koši
krāsota un sakopta sagaidīs mazuļus 1. septembrī. Arī vidusskolas ēkai šovasar tika siltinātas fasādes,
nomainīti logi, remonta un labiekārtošanas darbi veikti visās izglītības iestādēs. Gribu lūgt bērnus:
saudzējiet savas skolas, tās ir jūsu mājas visa mācību gada garumā! Lai arī mācību gada beigās klases
un visa skola ir tikpat tīra un gaiša kā 1. septembrī!
Domāju, iedzīvotāji būs ievērojuši vairākus jaunus vaibstus Ķekavas sejā. Pie Ķekavas kultūras
nama ierīkots sen nepieciešamais automašīnu stāvlaukums, iekārtota ietve un noasfaltēts ceļš pie
1. mājas. Sporta namā izremontētas telpas trenažieru zālei un pašlaik notiek konkurss aprīkojuma
iegādei. Atsvaidzināts krāsojums arī lielajā zālē. 1. mājas. Sporta namā izremontētas telpas trenažieru zālei un pašlaik notiek konkurss aprīkojuma
iegādei. Atsvaidzināts krāsojums arī lielajā zālē.

KO LĒMA PAGASTA PADOME
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VIDE

SKAISTAS UN SAKOPTAS SĒTAS

“RATNIEKI”

“MISAS”

“OZOLIŅI 4”

MAGOŅU IELA 20
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ĶEKAVAS PAGASTĀ – 2006

“AIRĪTES”

NĀKOTNES IELA 28

RĪGAS IELA 83

BALKONI UN LODŽIJAS VALDLAUČOS
GUNTAS LAPIŅAS foto
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SPORTS

REKLĀMA

DARĪJUMI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU –
PIRKŠANA, PĀRDOŠANA, NOMA
INDIVIDUĀLĀ PRAKSE

ILZE BRIEDE

MĀRIS BRIEDIS

Mob. 6899294

mob. 9123705

e-mail: ilze.briede@navigator.lv
maris.briedis@navigator.lv
Bezmaksas konsultācijas.
Adrese: Ķekava, Nākotnes iela 2, Ķekavas kodols, 2. stāvs. Tālr./fakss 7937509.

7

APSVEIKUMI

SLUDINĀJUMI, REKLĀMA

Tik katram laimes bija,
Cik ielika šūpulī,
Cik kuram māmuliņa
Maziņam iedziedāja.
(K. Štrāls)

Salons „SAMORA”
Ķekava, Nākotnes iela 2, „Ķekavas kodols”, tālr. 9777474

piedāvā apmeklēt
- solāriju ULTRA TAN,
- infrasarkano staru kabīni HARMPNY,
- iegādāties kvalitatīvu sauļošanās kosmētiku,
nagu kopšanas līdzekļus, dāvanu kartes.

Pastāvīgajiem klientiem un studentiem,
skolēniem atlaides.

LĪDZJŪTĪBAS
Varbūt es nolaidīšos,
Kādreiz varbūt, mazliet,
Var būt, ka zilos viršos,
Vai ceriņos, kas zied...
(I. Ziedonis)

Ķekavas pagasta padomes
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
ANNAS KRASTIŅAS (dz. 1919.g.),
DZINTARA MIŠKINA (dz. 1974.g.),
JĀŅA DUMPJA (dz. 1911.g.),
RŪDOLFA GORNA (dz. 1949.g.),
ĒRIKA KRŪMA (dz. 1923.g.),
SKAIDRĪTES ELZAS ZVINGEVICAS
(dz. 1930.g.),
ARVĪDA BĒRZIŅA (dz. 1924.g.)
aiziešana mūžībā.
Pagasta padome izsaka līdzjūtību
tuviniekiem.

Ķekavas pagasta interneta mājas lapa: www.kekava.lv
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